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14-odstotna 
rast proizvodnje 
proizvodov za 
investicije.

Nad 5-odstotna rast industrijske proizvodnje v 2019

Po zadnjih napovedih Consensus Economics naj bi se 
rast industrijske proizvodnje nadaljevala tudi v letu 
2019 (5,2 %). Spodbujena bo z ugodno pričakovano 
izvozno dinamiko (5-6 % realna rast). Slovenska indu-
strijska proizvodnja se je v prvih 9 mesecih okrepila 
za 6,2 %. Po tehnološki zahtevnosti najbolj raste 
proizvodnja srednje visoko tehnološko zahtevnih proi-
zvodov (+8,5 %) ter proizvodnja visoko tehnoloških in 

srednje nizko tehnoloških zahtevnih proizvodov (+po 
6,2 %). Rast narekuje večje potrebe po delavcih. Med 
vsemi panogami je v predelovalnih dejavnostih drugo 
največje število zaposlenih (avgusta slabih 4.700 več 
zaposlenih kot januarja). Slabih tisoč ljudi več je bilo 
zaposlenih v proizvodnji kovinskih izdelkov, dobrih 
600 v proizvodnji električnih naprav, 440 v popravilu 
in montaži strojev in 420 v proizvodnji kovin. Pripravila: Analitika GZS

Zaradi nepredvidljivih razmer 
podjetja ne želijo tvegati
Leta 2018 so aluminijsko industrijo zaznamovale ekstremno visoke cene 
vhodnih surovin, ki pa se predvidoma ne bodo več višale.
Nina Šprohar

Na področju livarskih zlitin, drogov in rondelic, ki jih 
proizvajajo v Skupini Talum, zaradi izredne dinamike 
v panogi večina kupcev napoveduje letne količine, 
nekateri celo za krajše obdobje. Kot pravi predsednik 
uprave Marko Drobnič, za navedene skupine izdelkov 
zaradi prevelikih nihanj cen ne sklepajo dolgoročnih 
pogodb. »Trg je na tem področju še vedno relativno 
močan, čeprav rast ni več tako intenzivna,« pojasni. 
»Povpraševanje na področju ulitkov trenutno presega 
naše razpoložljive zmogljivosti zaradi potreb po 
investiranju v nove naprave za izvedbo poslov,« doda. 
Za prihodnje leto imajo razpoložljive proizvodne 
zmogljivosti s fizičnim obsegom prodaje praktično že 
pokrite.

»Takih razmer ne pomnimo«

Zaradi praktično nepretrgane proizvodnje v Talumu 
morajo zagotavljati določeno raven varnostnih zalog 
surovin za primer izrednih razmer. V drugi polovici 
letošnjega leta so razmere v svetovni aluminijski 
industriji izredno nepredvidljive, zato so v Talumu 
raven zalog surovin nekoliko znižali. Poleg ekstremno 
visokih cen so se sredi leta 2018 soočali tudi s pomanj-
kanjem določenih surovin, kot so glinica, petrolkoks 
in katranska smola. »Takih razmer ne pomnimo, 
podobno ugotavljajo tudi naši kolegi iz panoge. Žal 
niso posledica fizičnega trga, temveč drugih dejavni-
kov – predvsem sprejetih odločitev in vplivov s strani 
Kitajske, ZDA in Rusije,« je zaskrbljen Drobnič, a doda, 
da vseeno verjamejo, da večjih odstopanj v prihodnji 
polovici leta na trgu ne bo. 

Skupina SIJ deluje po principu »proizvodnja za 

znanega kupca« 

Dušica Radjenovič, direktorica prodaje v Skupini 
SIJ, pravi, da je dinamika sklepanja prodajnih poslov 
in knjiženja naročil med posameznimi programi 
odvisna predvsem od razmer v industriji, v kateri 
delujejo kupci, prodajnih kanalov, ki jih uporabljajo na 
posameznem trgu in od specifičnih nabavnih politik 
posameznih kupcev. Pri poslovanju uporabljajo 
poslovni model »proizvodnja za znanega kupca«, 
kar pomeni, da procese sprožajo skladno z naro-
čili kupcev. »Izjema so samo manjše količine, ki jih 
prodajamo v skladiščno-razreznih centrih,« še doda 
Radjenovičeva.
     »Obrnjen cenovni trend se je začel v tretjem četrtle-
tju 2018 zaradi negotovosti, ki jo sprožajo trgovinske 
omejitve,« podobno ugotavlja Marjana Drolc Kaluža, 
direktorica nabave v Skupini SIJ. Povpraševanje po 
surovinah je po njenih besedah »visoko in podprto s 
solidno gospodarsko rastjo«. 

V Krki so pričakovanja visoka

V skupini Krka so v prvih devetih mesecih leta 2018 
prodali za 971,9 milijona evrov izdelkov in storitev, 
kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. 
V naslednjem letu načrtujejo prodajo v višini 1,375 
milijarde evrov in dobiček v višini 172 milijonov evrov. 
Vlagali bodo predvsem v infrastrukturo, povečanje 
proizvodnje, prav tako načrtujejo povečanje števila 
zaposlenih za 4 odstotke. gg

»Obdobje 
presežnih surovin, 
ki so ključne za 
proizvodnjo našega 
jekla, se je že lani 
končalo, razmere pa 
so se zaostrile zlasti 
pri razpoložljivosti 
vanadija,« pravi 
Marjana Drolc 
Kaluža, Skupina SIJ.


